Rejs Morze Śródziemne z Rzymu

Inf ormacj e
Termin:

19.11.2021 - 26.11.2021

Statek:

Costa Smeralda

Armator:

Costa Cruises

Liczba dni:

8

Program
Dzień

Opis

Wpłynięcie

Wypłynięcie

1 - pt 19.11

Civitavecchia (Rzym) / Włochy

-

19:00

2 - so 20.11

Savona / Włochy

08:00

18:00

3 - nd 21.11

Marsylia / Francja

08:00

17:00

4 - pn 22.11

Barcelona / Hiszpania

08:00

19:00

5 - wt 23.11

Palma (Majorka) / Hiszpania

08:00

18:30

6 - śr 24.11

Dzień na morzu

-

-

7 - cz 25.11

Mesyna / Włochy

07:00

13:30

8 - pt 26.11

Civitavecchia (Rzym) / Włochy

08:00

-

Cenni k
Usługa

Cena katalog.

kabina wewnętrzna basic

369 EUR

kabina wewnętrzna z all inclusive

519 EUR

kabina z oknem basic

549 EUR

kabina z oknem z all inclusive

699 EUR

kabina z balkonem basic

659 EUR

kabina z balkonem z all inclusive

809 EUR

suita z balkonem

brak miejsc

grand suita

brak miejsc

Cabin with Terrace

brak miejsc

Dodatkow e i nf ormacj e
Cena obejmuje:
rejs statkiem Costa Smeralda,
zakwaterowanie w kabinie dwuosobowej wybranej kategorii,
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pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację),
napoje (kawa, herbata, woda - dostępne w restauracji bufetowej),
korzystanie z basenu, siłowni oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
udział w imprezach organizowanych na statku (widowiska w teatrze, animacje, koncerty),
serwis kabinowy i bagażowy podczas wejścia i zejścia ze statku,
opłaty portowe.

Cena nie obejmuje:
dojazdu do portu,
wycieczek fakultatywnych zamawianych na pokładzie statku,
korzystania z punktów usługowych (pralnia, fotograf, SPA itp.),
ubezpieczenia podróżnego (koszty leczenia, następstwa wypadków, bagaż), TFP i TFG - Więcej informacji »
opłaty serwisowej (service charge / napiwki) automatycznie doliczanej do rachunku na statku - osoba dorosła: 10 EUR/dzień (wypłynięcia do 30.04.2022)
lub 11 EUR/dzień (wypłynięcia od 01.05.2022), dzieci 4-14 lat: 50%.

ikona

KATEGORIE CENOWE KABIN
My Cruise (Basic)

All Inclusive

Apartamenty

pakiet napojów

✗ brak

✓ My Drinks

✓ My Drinks Plus

wybór numeru kabiny

✗ tak*

✓ tak*

✓ tak*

wybór tury kolacji

✗ nie

✓ tak

✓ tak

śniadanie w kabinie

$ płatne

$ płatne

✓ w cenie

room service 24h

$ płatny

$ płatne

✓ dostawa w cenie

warunki zmiany rezerwacji

✓ elastyczne

✓ elastyczne

✓ elastyczne

punkty CostaClub

✓ tak

✓ tak

✓ tak

*Pomimo braku wolnych kabin danej kategorii, może istnieć możliwość rezerwacji w takiej kategorii cenowej, jednak bez możliwości wyboru numer kabiny.
Oznacza to gwarancję podróży w kabinie wybranej lub wyższej kategorii.

ikona

PAKIETY NAPOJÓW / ALL INCLUSIVE

Istnieje możliwość wykupienia pakietu napojów na czas trwania rejsu. Pakiety obejmują nielimitowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe.
Pakiet napojów My Soft Drinks (kawa, herbata, napoje i koktajle bezalkoholowe, napoje energetyczne, soki, woda)
Pakiet All Inclusive My Drinks (piwo, wino, napoje, mocne alkohole, likiery, itd - w restauracjach, barach i dyskotece, koktajle np. Aperol Spritz, Mojito czy
Piña Colada - w restauracjach, barach i dyskotece oraz butelka wody 0,5 l dziennie)
Pakiet All Inclusive My Drinks Plus (wszystkie napoje w restauracjach, barach i dyskotece, serwowane na szklanki - obejmuje marki premium oraz
napoje z minibaru w kabinie - z wyjątkiem statków, na których w kabinach nie ma minibaru)
Wykupienie pakietu napojów lub formuły all inclusive jest możliwe jedynie na czas całego rejsu dla wszystkich osób podróżujących w jednej kabinie lub w ramach
jednej rezerwacji.

ikona

INTERNET

Na pokładzie statku można zamówić jeden z pakietów, gwarantujących dostęp do internetu przez Wi-Fi
Costa Social 24h - 4 EUR/dzień. Dostęp tylko do aplikacji social media (Facebook, Messenger, Twitter, WhatsApp, Snapchat itp.)
Costa per minute - 0,19 EUR/minutę (nielimitowany internet, naliczanie minutowe)
Costa 250 MB - 25 EUR/rejs (limit danych do 250 MB)
Costa 500 MB - 39 EUR/rejs (limit danych do 500 MB)
Costa 3 GB - 99 EUR/rejs (limit danych do 3 GB)

ikona WYCIECZKI FAKULTATYWNE
W związku pandemią, zejście na ląd może odbywać się tylko w ramach wycieczki organizowanej przez armatora. Wycieczki odbywają się w małych grupach, z
zachowaniem zasad sanitarnych, a do wyboru są wycieczki tematyczne, sportowe czy pobyty na plaży.
Promocyjne pakiety wycieczek dostępne są już od 169 EUR za 5 wycieczek. Więcej informacji »

ikona

ELASTYCZNE WARUNKI REZERWACJI REJSU

Zobacz szczegóły »

ikona

ZASADY COVID

EUROPA
Szczepienie nie jest wymagane.
Bezpłatne testy wykonywane są w terminalu.

KARAIBY
Wymagane jest pełne szczepienie.
Wymagany jest negatywny wynik testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem rejsu.
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Wymagany jest negatywny wynik testu antygenowego wykonanego nie wcześniej niż 24 godziny przed zaokrętowaniem - koszt tego testu zostanie
zwrócony na pokładzie na podstawie paragonu.
Dzieci poniżej 12 lat nie mogą wziąć udziału w rejsie.

EMIRATY ARABSKIE
Wymagane jest pełne szczepienie.
Dzieci poniżej 11 lat mogą wziąć udział w rejsie bez szczepienia.

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną zasady mogą ulec zmianie w każdym czasie i należy je potwierdzić z działem rezerwacji przed
wyjazdem.
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